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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

JAROSŁAW KOZŁOWSKI WORKSHOP 

 

  

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu 

organizowanym przez Jarosława Kozłowskiego zwanym dalej Organizatorem. Organizator oświadcza, że 

posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia szkolenia. 

 Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:  

a) Uczestnik: rozumie się przez to osobę, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są 

w Zgłoszeniu 

b) Zgłoszenie: rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, 

zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, dane firmy)  

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora                      

i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.   

1. Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.  

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy. 

2. Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin określone 

są w ofercie warsztatów. 

3. Udział Uczestnika w szkoleniu jest płatny i wynosi w zależności od rodzaju szkolenia: 

a) Warsztaty grupowe 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) 

b) Warsztaty indywidualne  1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych zero groszy) 

Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty wymienionej w punkcie 3 w wysokości a) lub b)                            

w zależności od wybranej formy szkolenia w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia na konto:                       

ING BANK ŚLĄSKI 09 1050 1517 1000 0090 7637 0197. W tytule wpłaty proszę wpisać: warsztaty                     

i podać swoje imię i nazwisko.  

Faktura zwolniona z VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie 

i wysłana drogą elektroniczną. Faktura bez VAT  zostania wystawiona na dane podane w formularzu 

Dla Uczestników nieprowadzających działalności gospodarczej wystawiony będzie paragon fiskalny do 

odebrania podczas trwania szkolenia. 

W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od zgłoszenia miejsce jest zwalniane.  

4. Zgłoszenie uczestnictwa bez dokonania wpłaty nie uprawnia do udziału w warsztatach. 
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5. Cena warsztatów obejmuje: koszt szkolenia, serwis kawowy, napoje, przekąski. Dojazd na miejsce 

szkolenia oraz ewentualne koszty parkingu ponosi Uczestnik i nie podlegają one zwrotowi ze strony 

Organizatora. 

6. W przypadku rezygnacji z Warsztatów Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Uczestnik warsztatów 

może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach. 

7. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi zostaje 

zwrócona w 100% wartość wpłaconego przez niego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty 

odwołania szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Strony uzgodniły, że wpłacona kwota zostanie 

zaliczona na poczet zapłaty za udział Uczestnika w tych samych warsztatach odbywających się                         

w innym terminie. 

8. Nieodwołanie zgłoszenia przez Uczestnika i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie 

pełnymi kosztami uczestnictwa.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany miejsca lub terminu  szkolenia, 

tylko w przypadku gdy pojawią się nieprzewidziane trudności. Uczestnik zostanie niezwłocznie 

poinformowany telefonicznie lub mailowo. 

10. Uczestnik oświadcza, że posiada podstawową wiedzę fotograficzną niezbędną do realizacji 

samodzielnych ćwiczeń. 

11. Organizator oświadcza, że w trakcie trwania szkolenia może dokumentować ich przebieg za pomocą 

rejestratorów audio i wideo. 

12. Podczas szkolenia obowiązuje Uczestnicy mają całkowity zakaz nagrywania audio i wideo na wszelkich 

nośnikach. Uczestnik, który nie zastosuje się do w/w ograniczeń może zostać usunięty ze szkolenia 

przez Organizatora, co nie ogranicza praw Organizatora w dochodzeniu odszkodowania w przypadku 

powstania szkody spowodowanej naruszeniem przez Uczestnika powyższego ograniczenia.  

13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie prawa do materiałów 

wykorzystywanych w trakcie szkolenia przysługują Organizatorowi w tym prawa autorskie 

wykorzystywane w trakcie szkolenia. Organizator nie udziela żadnej licencji i nie przenosi 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej na Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do 

niewykorzystywania w żaden sposób, w szczególności podczas organizowanych szkoleń, materiałów 

szkoleniowych, programów, układów i scenariuszy ćwiczeń, do których prawa przysługują 

Organizatorowi. Uczestnik nie ma prawa wykonywania kopii materiałów wykorzystywanych w trakcie      

i w związku z szkoleniem jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej. 

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do uczestnictwa               
w szkoleniu. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA                              

W WARSZTATACH I W PEŁNI JE AKCEPTUJE.  

  

 ............................................................................. 

 DATA I PODPIS UCZESTNIKA  

 

 


